
NIAJ KONGRESOJ 

Vere estas, ke nia organizajo la Hispana Esperanto-Fede- 
rado devas Ziujare, kiel asocio, okazigi Generalan Asembleon, 
kaj por tiun aranì, ni starigas la esperantajn kongresojn; sed 
tio, kvankam tre grava, ne devas esti la precipa kialo de niaj 
kongresoj. 

Niaj kongresoj estas gravegaj ankail por nia propagando. 
Ordinare, u en la grupoj, ĉu individue kaj izole, ni laboras 
kviete, sen granda frapado al la ekstera publiko kaj tio, kvankam 
konvena kaj necesa, ne sufiaas. La kerno de nia afero estas la 
disvastigo de la lingvo Esperanto ĝis tiu estu, kunekzistante kun 
aìuj etnaj, la eneraIa tutmonda lingvo. La dua komuna lingvo 
por ĉiu homo kaj ĉiu popolo el la mondo. Ni, do, devas transiri el 
la propraj medio] la eksteran publikon, kaj montrante la enajn 
konsekvencojn de la tutmonda lingva fiaoso, proponi ties gustan 
kaj justan solvon per Esperanto. 

Sen forta alvoko por veki la eneralan publikon, ni Tham 
estos eta minoritato sen iu ai n influo sur la tutmondajn 
historiajn okazalojn.  Ni ne devas forgesi, ke Zamenhof kreis la 
lingvon Esperanto kiel lion por la paco. Kaj ni devas esti 
konsciaj, ke Esperanto povos piene efiki por la paco nur tra dia   

erieraligo. 
Niaj kongresoj per la i 	de tabuloj por nomi stratojn 

kun la nomo Esperanto ai!i Zamenhof, per la paroladoj, per la 
vizito al la oficialaj instancoj, k. t. p. estas novaioj,  kiujn oni 
publikigas en la jurnaloj kaj atingas la publikan opinion. 
Esperantistaj kongresoj iniciatis viglajn esperantistajn grupojn. 

La kongresoj estas konvenaj anka ti por ni mem. Multaj cl ni 
nur i 	unufoje en la jaro, okaze de la kongreso, kaj por 
tia interrelato ni amikigis. Nia adiauo estas gis... Se ni ne 
partoprenas en la kongresoj, ni ĉiuj restas preskau izolulaj, kaj 
la izoleco malvarmigas la entuziasmon, kaj nia tuta agado povas 
retroiri, ne pro la kontrastaro de la indiferenta amasa publiko, 
sed pro nia memvelko. 



NIAJ GRUPOJ 

PEDAGOGIA SEMINARIO 	 Ni vvjaĝis tra !a historia kaj evoluo de 
!a lingvaj instrumetodoj, kaj evidentigis, 

	

La plibonigo de nia Esperanto.instrua- 	ke la esperantistoj tute ne profitas de la 

	

do, je iuj niveloj, forte priokupas la 	naval metodoj, ar Diu instruarito mem 

	

Katalunan komitaton de antaulonge: jen 	elektas la de li preferatan lernolibron 

	

kial gi decidis organizi specialan pedo- 	sen ajna konsidero pri metodologio. 

	

gogian seminarion fare de s-ro Gentil 	Estas tempo, ke ni agu serioze kaj racie 

	

Puig el Barcelono, fakulo pri socio- 	kaj kunlabore, se ni deziras, ke la Espe- 
singvistiko. 	 ronfo-instruado eliru el la nuna stagno. 

• 

SABADELL INFORMAS 

S-ro Gentil Puig prezentis praktikan uzon 
de moderna audo-vida metodo 

FRA&INO ESPERANTO 1978 

Ĉi-jare fariOis aFraúlino Esperanto 
1978» Roza Ramos i Sala dim la sn- 
cieta Karnavala festo, okazinta la 4-ari 
de februaro, kiun nia Grupo organizas de 

antaú multaj jaroj kun la celo distri tiujn 
sirnpatiantojn kaj familianojn, kiuj ko- 
tizas por ni societo, sed ankora~, ne 
kurais enpasi en la lernadon de l8 
lingvo, malgrat tic', ke ili almenab estas 
konvinkitaj pri la utilo de nia idealo kaj 
apogas in. Samtempe la festo donas al 
nia societo ekonomian profiton, kaj tio 
estas faktoro, kiun la Esperarìto-Grupoj 
ne povas neglekti, malgra6 nia idea- 
l'salo. 

Si ricevis !a alnomigan rubandan, kiu 
tekstas jene: «Pubilla Esperanto 1978•, 
de la pasintjara Fralino Esperanto Nú- 
ria Serrat, kaj la Prezidanto de nia 
Grugo, Llibert Puig, oferis al i belan 
florbukedon. 

Kiel kutime, ni premiis la plej vrigi~ 
nalajn karnavalajn vestajojn en 4 kate- 
gorioj: infaninoj, infanoj, virinoj kaj viroj, 
kaj per varia muziko de moderna ensem- 
blo, la partoprenantoj amuziĝisĝis latria 
toro frumatene. 

La 1-an de novembro 1977 matene, 
okazis Ea unua cesio, kaj dum tri horoj la 
preleganto klarigis la diversajn aspek- 
tojn de la Iingvìstiko kaj sekve tiujn de la 
metodologia his la pIej moderna atido- 
vida rnstrumetoclo. 

Pest tagmanla pa1izo, la sesso daliris 
posttagmeze per interveno de sano 
Petra Nuez, kiu analizis diversajn uza- 
tajn metodojn kaj klarigis la unuan le 
cionon de sia moderna instrumetodo. 
Sekve Pastro Manuel Casanovas parolis 
pri la avantaĝoj unuecigi kaj metodojn 
kaj ekzamenojn lau la niveloj, kto donos 
al nia instruado to prestigon, kiun 
meritas. 

La 5-an de februaro 1978  matene, 
okazis la dua sesio de nia Seminario, kie 
5-ro Gentil Puig prezentis praktikan 
uzon de moderna aúdo-vida metodo. 

Ambau sesioj estis muitnombre ee- 
estataj. 

RENKONTI& DE ESPERANTO 
DE LA VALENCIA REGIONO 

La i 2an de Majo, en la Labora Uni 
versitato de Chaste (Valencio) okazis 
renkontio de esperantistoj de la Va- 
lencia regiono. AI ceestis krom espe- 
rantistoj el Valencia, esperantistoj el 
Kataunio, 














































